
Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 P\?^-^^C Qr^'.'kTPs vy -^x ^., ^)c/oS. De Sint-Stevenskerk te Werkhoven (verslag van het archeologisch onderzoek in 1995) Peter de Wit Tijdens de onlangs voltooide restauratiewerk-zaamheden aan de Sint-Stevenskerk (de huidi-ge Nederlands Hervormde kerk) te Werkhovenis in de maanden oktober tot en met november1995 door de archeologische werkgroep 'Leende Keijzer' van de Historische Kring 'TussenRijn en Lek' onderzoek verricht aan de funda-menten van de kerk en de toren.Dit archeologisch onderzoek was gericht op; - het zoeken naar bouwsporen van een eventue-le voorganger van het huidige kerkgebouw; - het zoeken naar bouwsporen van een eventu-eel romaans koor; - het zoeken naar bouwsporen van het op eentekening uit 1750 zichtbare gotische koor; - een onderzoek naar de fundatie van zowelkerk als toren (zowel het onderzoeken van debouwkundige fundering als het onderzoekenvan de bodemgesteldheid onder de fundatie). Niet op al deze punten zijn concrete

onder-zoeksresultaten bereikt. Bouwsporen vanvoorgangers van het huidige kerkgebouw enbouwsporen van een eventueel romaans koorwerden niet aangetroffen, wat natuurlijkgeenszins bewijst dat ze er niet geweest kunnenzijn. In hout opgetrokken voorgangers van hethuidige kerkgebouw hebben wellicht een klei-ner grondplan gehad dan het thans bestaandegebouw, waardoor de mogelijkheid niet denk-beeldig is dat bouwsporen hiervan (bijvoor-beeld paalgaten) zich nog bevinden onder destenen vloer van het huidige kerkschip. Ook ishet niet ondenkbaar dat deze vroegste kerk vanWerkhoven elders moet worden gezocht. Eeneventueel romaans koor bij de kerk zal zeerwaarschijnlijk beperkt van afmetingen zijngeweest. De bouwsporen van dit romaansekoor (met een rechthoekige dan wel met eenhalfronde sluiting) kunnen mogelijk nog wor-den aangetroffen onder de vloer van de huidigeconsistorie. De Kromme-Rijnstroomrug met haarvroegste bewoning Het huidige landschappelijke uiterlijk van hetKromme-Rijngebied is in

belangrijke matebepaald door de loop van de Rijn. De geschie-denis van de Rijn kenmerkt zich door diversestroomstelsels (zowel door geleidelijke ver-plaatsing van rivierbochten als door plotselingeverlegging van de bedding na overstromingen)en elk van deze stroomstelsels heeft zijn spo-ren in het landschap achtergelaten. Deze spo-ren bestaan uit zogenaamde stroomruggen enkomgronden. Een onbedijkte rivier treedt intijden van grote waterafvoer buiten zijn oevers,waarbij aan weerszijden van de bedding doorhet water meegevoerde materialen wordenafgezet. Dichtbij de bedding, waar de stroom-snelheid het grootst is, wordt het grove materi-aal (veelal zand en grind) afgezet, naarmatemen verder van de bedding komt daalt destroomsnelheid van het water en worden defijnere deeltjes (veelal^klei) afgezet. Nadat derivier zijn loop (door welke oorzaak dan ook)verlegd heeft, klinkt de bodem in en blijven dezandruggen en de geheel of gedeeltelijk opge-vulde bedding als zogenaamde stroomruggenin het landschap zichtbaar.

De gebieden waarde fijnste deeltjes zijn afgezet vormen de kom-gronden (de relatief laagst gelegen delen).De kern van Werkhoven ligt op de Kromme-Rijnstroomrug, een der jongste stroomruggenin het Kromme-Rijniandschap, en als zodaniggevormd vanaf circa 250 na Christus. Dezestroomrug valt ongeveer samen met het huidi-ge stroomstelsel van de Kromme Rijn, alleenbij Zeist had de rivier toen een andere loop. Opde oudere stroomruggen bestaan dan al bewo-ningskemen, bijvoorbeeld in Dorestad en opde Houtense stroomrug in de omgeving van dehuidige kernen van Houten en 't Goy.Pas in de vroege middeleeuwen (vanaf de zes-de eeuw) ontstond er bewoning langs deKromme-Rijnstroomrug (hetgeen ook gestaafdwordt door het vondstenmateriaal bij opgra-





Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 West Noord Oost Bouwperioden: Ezssa NWWSV///A VliiXIl'^ Xli (romaans koor?!XV'^ (gotisch koor)gSSa 1830 (verbouwing) 5 mete r 2. Plattegrond van de kerk met de datering van de bouwdelen. Tevens is op deze plattegrond de mogelijke locatie vaneen eventuele (houten) voorganger van de huidige kerk en de veronderstelde plattegrond van een mogelijk romaans kooraangegeven.



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 West Noord Oost Renvooi: \\.\i Archeologisch onderzocht gebied met putnummer Onder het maaiveldaangetroffen fundamenten 5 meter 3. Plattegrond van de kerk met daarop aangegeven de locaties van de putten (met putnummer) waar archeologischonderzoek werd verricht en de onder het maaiveld aangetroffen funderingen



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 In het midden van de vijftiende eeuw werd aande oostzijde een gotisch koor aan de kerk ge-bouwd. In 1830 werd de kerk ingrijpend ver-bouwd, waarbij onder andere het in bouwvalli-ge staat verkerende gotische koor werd ge-sloopt en vervangen door een consistorie. Te-vens werd bij deze verbouwing de zuidmuur eneen deel van de westgevel van het kerkschipvolledig gesloopt en vervangen door baksteen,terwijl de noordgevel met circa een meter werdverlaagd. De steile gotische kap werd vervan-gen door de huidige geknikte kap (mansarde-dak) In 1902 werd de consistorie uit 1830 weergesloopt en vervangen door de huidige consis-torie. Funderingsonderzoek Om het archeologisch onderzoek met een zogroot mogelijke kans op succes te kunnen uit-voeren werden verschillende locaties rondomde kerk geselecteerd en elk van een eigenputnummer voorzien (zie afbeelding 3). De inde verschillende putten aangetroffen bouwma-terialen en aardewerkscherven werden per putverzameld en

beschreven.Van het vondstenmateriaal is een aantal zakenvermeldenswaard: - er werden geen Romeinse aardewerkschervenof bouwfragmenten aangetroffen, hetgeen detheorie bevestigt dat de Kromme-Rijnstroom-rug pas na de Romeinse tijd bewoond raakte; - de vroegste aardewerkscherven die werdenaangetroffen dateren uit de Karolingische tijd(achtste eeuw) en stammen als zodanig uit debouwtijd van de (houten) kerk; - de kerk werd gebouwd op een kunstmatigeverhoging (pas na de afdamming van de Rijn in1122 is er sprake van een veilige bewoning indit gebied); een nader onderzoek van dezekunstmatige ophoging kan meer duidelijkheidverschaffen over de bewoningsgeschiedenisvan dit gebied; - er werd een aantal fragmenten van sarcofaag-deksels gevonden (hierop zal nog nader wor-den ingegaan). De fundamenten van het gotische koor (terplaatse van de oostgeveHTen oosten van het kerkschip werd het voorma-lige gotische koor gedeeltelijk blootgelegd. 4. Overzichtsfoto van put 1 -2 met het fundament van hetgotische

koor, gefotografeerd in oostelijke richting Van dit koor, bekend van de tekening van Paulvan Liender naar J. de Beijer uit 1750 (zie af-beelding 5), werd aan beide zijden van deconsistoriekamer een tweetal steunberen en eendeel van het tussenliggende muurwerk terug-gevonden. Van de koorsluiting werden geenfunderingssporen meer aangetroffen, wel is terplaatse van deze vermoedelijke koorsluitingsprake van een verstoord bodempakket metgrote hoeveelheden steenpuin.De aangetroffen funderingen van het koor (zieafbeelding 4) springen enigszins in ten opzich-te van de noord- en zuidgevel van het huidigekerkschip. Het tot een diepte van circa 140 cmonder het maaiveld gefundeerde voormaligekoor bestaat uit baksteen van een groot formaat(29,5 X 14 X 6,5 cm; Ixbxh), hetgeen globaalverwijst naar een datering in de vijftiendeeeuw. De dikte van de beide muren (exclusiefde uitgemetselde funderingsvoet) is ongelijk:de dikte van de muur aan de zuidzijde bedraagt86 cm terwijl de muurdikte aan de noordzijde





Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 6. Het fundament van de zuidgevel (in 1832 gesloopt enop de bestaande fundering vanaf hel maaiveld opnieuwopgetrokken) bestaat uit tufstenen platen, rustend op eenlaag veldkeien. zowel rond als hoekig. Als bindmiddeltussen de keien is klei gebruikt zandbandjes, kenmerkend voor het afzettings-patroon bij overstromingen.In inspectieput 4 (westelijk van de huidigeentree) werden door middel van grondboringmonsters van de bodem genomen. Hierdoorontstond inzicht in de opbouw van het bodem-pakket onder de fundering (zie afbeelding 7).Tot op een diepte van circa 235 cm werd eenfijn zandpakket aangetroffen en vervolgens totop een diepte van circa 260 cm fijn zand metgrindsteentjes (afmeting van het grind: 2-3mm). Op deze diepte werden nog geen sporenvan grondwater geconstateerd. Westgevel (toren) De fundering van de westgevel is bouwtech-nisch interessant omdat de aanleg van toren enkerkschip elkaar hier kruisen. Het onderzoekheeft zich beperkt tot het blootleggen van defundering van toren

en kerkschip ter plaatse 7. Detailfoto van de opbouw van het natuurlijke grondpak-ket onder de fundering Typerend zijn de kleibanden in hetgrondprofiel van de noordwesthoek (zie afbeelding 8). Opeen diepte van circa 37 cm werd een plavuizenvloer aangetroffen, juist boven deze vloerfragmenten van (gezien het aantal halzen)minimaal 20 stuks achttiende-eeuwse Spaansewijnflessen. De plavuizen vloer kan duiden opeen aanbouw tegen de kerk op deze plaats,hetgeen mede onderschreven wordt door deschuine mortellijn langs de westgevel van hetkerkschip. Onder de plavuizen vloer bleek zicheen knekelput te bevinden; tot onder de tufste-nen funderingsvoet van de toren werden grotehoeveelheden schedels en beenderen aangetrof-fen. De fundering van de toren, gebouwd in hetlaatste kwart van de twaalfde eeuw, is ingebro-ken in de fundatie van de op dat moment reedsbestaande westgevel van het kerkschip (zieafbeelding 9). Ook ten behoeve van de fundatievan de toren is de draagkracht van de bestaan-de ondergrond verbeterd door het

aanbrengenvan een pakket van veldkeien (de onderkant



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 8. Aansluiting van de toren op de westgevel van de kerl<-zaal In het muurwerk is een schuine kalkstreep te herkennen, mogelijk een restant van de aansluiting van een kne-kelhuisje in deze hoek 10. Zijdelingse blik op de zwerfsteen, waardoor een goedbeeld ontstaat van de omvang van de steen van de fundatie op circa 200 cm) met daarbo-ven een laag granietblokken (afmeting circa200 X 200 mm). Boven deze keienlaag is vanafeen hoogte van circa 110 cm onder het maai-veld de tufstenen toren opgemetseld. De tuf-steen in de toren is afwijkend van maat tenopzichte van de in de kerkmuren verwerktetufsteen. In de toren is tufsteen gebruikt meteen afmeting van circa 480 x 120 mm (Ixh)terwijl de kerkmuren zijn opgetrokken in tuf-steen met afmetingen van circa 300 x 170 x 80mm (Ixbxh). Interessant is ook de fundatie van het kerkschipop de noordwesthoek; hierin blijkt ter verstevi-ging tijdens de bouw een grote zwerfkei te zijnopgenomen (zie afbeelding 10). De herkomstvan de zwerfkei

met een lengte van ruim 100cm en een hoogte van minimaal 50 centimeterblijft vooralsnog onduidelijk. Mogelijk is heteen gletsersteen die gedurende de laatste ijstijddoor het landijs op de Utrechtse Heuvelrug isachtergelaten. 9. Ontmoeting van het fundament van de toren (rechts)met het fundament van de westgevel van de kerkzaal. Dekeiftindering van de toren is minder diep aangezet dan detufstenen fundering van de kerkzaal






